
ADMINISTRATOR (PROBOSZCZ) 

- Ks. Adam Piekarzewski - fr.adam@mail.com 
 

RADA PARAFIALNA 

PRZEWODNICZĄCY I SEKRETARZ - Joseph Bednarz 

WICEPRZEWODNICZĄCY - Maureen O. Johnson 

SKARBNIK - Georgianna LaFranchise 

SEKRETARZ FINANSOWY - Edwin Koski 

RADCY - Stephen Lukas Jr., Nancy McHugh 
 

RADA PARAFIALNA  

spotyka się normalnie każdego miesiąca.  

 

PROBOSZCZ EMERYT  

- Ks. Henryk Smolinski - henryksmoct@juno.com 

ORGANIZACJA PARAFII 

CHRZEST:  osobiste zgłoszenie w biurze parafialnym 

MAŁŻEŃSTWO:   zgłoszenie 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu 

SPOWIEDŹ:   osobiste zgłoszenie do ks. Adama 

WIZYTA CHOREGO: osobiste zgłoszenie do ks. Adama 

POGRZEB:   rodzina powinna skontaktować się z ks. Adamem 

Jeśli masz członka rodziny lub przyjaciela w szpitalu lub chorego w domu, 

który życzyłby sobie wizyty księdza (spowiedź, komunia św., namaszczenie 

chorych) zgłoś to do ks. Adama w celu ustalenia terminu wizyty.  

SAKRAMENTY 

Św. JANA CHRZCICIELA 
POLSKI NARODOWY KOŚCIÓŁ KATOLICKI 
23 Golway Street, Manchester, CT 06042 
Oficjalna strona: www.saintjohnspncc.com 
Facebook: John the Baptist, Manchester CT 
Telefon: 860-643-5906  
 

ADMINISTRATOR - Ks. Adam Piekarzewski 

MSZE ŚWIĘTE 

• 10.00 am  
- po angielsku (in English) 

• 12.00 pm  
- po polsku (in Polish) 

INTENCJE  
MSZALNE 

Jeśli chciałbyś zamówić Mszę 
Świętą w konkretnej intencji, 
zapraszamy do Biura Parafial-
nego lub do zakrystii w Koście-
le, przed lub po Eucharystii.  

Msze Święte odprawiamy za 
zmarłych oraz w specjalnych 
intencjach za żywych. Możesz 
zamówić intencję na wybraną 
przez siebie niedzielę - zosta-
nie ona umieszczona w biule-
tynie parafialnym. 

Zachęcamy do zamawiania 
intencji z okazji urodzin, rocz-
nic, lub w specjalnych  osobi-
stych (rodzinnych) potrze-
bach. 

 

WITAMY W NASZEJ WSPÓLNOCIE! 

Parafia Św. Jana Chrzciciela, Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego, już 

prawie od 90 lat jest integralną częścią wspólnoty miasta Manchester, wycho-

dząc naprzeciw duchowym potrzebom, najpierw polskich imigrantów, a obec-

nie wszystkich mieszkańców Stanu Connecticut. 

Dołącz do nas, gdy uwielbiamy Pana! Od ponad dwóch tysięcy lat niedzielna 

Eucharystia była w samym sercu życia i działania chrześcijańskiego Kościoła. 

Nie ma niczego, co mogłoby zastąpić Ofiarę Mszy Świętej! Wszystko, czym 

jesteśmy i wszystko, co robimy ma swoje źródło i swoje dopełnienie w Eucha-

rystii… Ponadto Katolicy wiedzą o tym, że oprócz niedzielnej Eucharystii, mu-

szą ciągle rozwijać swoje życie duchowe. Codzienna modlitwa, częste przystę-

powanie do sakramentów, praktyki pobożności, czytanie Pisma Świętego, 

nieustanna formacja chrześcijańska oraz aktywne działanie dobroczynne to 

cegiełki składające się na to, co oznacza bycie CHRZEŚCIJANINEM-

KATOLIKIEM. To wszystko znajdziesz w naszej parafii i dlatego zapraszamy Cię 

do udziału w naszej wędrówce wiary... 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub sugestie dotyczące parafii, prosimy o kon-

takt. Zapraszamy do odwiedzenia naszego biura parafialnego lub do rozmowy 

z jednym z naszych Księży lub świeckich członków Kościoła po niedzielnej 

Mszy Świętej.  

Jeszcze raz serdecznie witamy w naszej wspólnocie! 

    Ks. Adam Piekarzewski 

      Administrator 

Marzec 17, 2019 
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II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

TODAY’S MASS  
INTENTION 

12 pm 

O zdrowie i Boże błogo-

sławieństwo dla Hanny i 

Jerzego.  

TODAY’S MASS  
INTENTION 

10 am 

For sick and homebound 

members of our parish 

family. 

PIEŚŃ NA WEJŚCIE - KRZYŻU CHRYSTUSA 

 

1. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,  

na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!  

Gdzie Bóg, Król świata całego  

dokonał życia swojego. 

 

2. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,  

na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!  

Ta sama Krew Cię skropiła,  

która nas z grzechów obmyła. 

 

3. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,  

na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!  

Z Ciebie moc płynie i męstwo,  

w Tobie jest nasze zwycięstwo!      
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3/22 (Friday) Stations of the Cross at 5pm. 5-6.30pm - Pierogi&Golabki Sale in our 

 church hall. 

3/23 (Saturday) Seniorate LENTEN RETREAT in Plantsville. Father Senior Joseph 

 Krusienski and Trinity parish in Plantsville are inviting all in our 7 CT parishes 

 who can come for the mid-day hours of Saturday 3/23 to take part in a  

 Lenten mini-retreat. There is NO CHARGE for the retreat but they have to know 

 how many people will come to be ready with the food. The retreat will START 

 with Holy Mass at Trinity church at 10 am. The FINAL Group Session will end at 

 3 pm. Fr. Henry will be driving from St. John’s church at 9:30 am, and can take 3 

 passengers [of those parishoners who would like a ride]. Please tell Father asap  

 after the 10 am Mass today. You can also call Fr. Henry at 860-688-6882.  

3/24 (Sunday) Bitter Lamentations will be sung in our church every Sunday of Lent 

 at 9.40am (in English) & 11.40am (in Polish). Come before the Mass to join this 

 moving and very traditional Polish Lenten devotion. 

• Lenten Community Resolution: 3 Easter Gift Baskets which are going to be pre-

pared and donated to 3 families in need before the Easter time. Please, choose a 

product you want to buy and cross it out from the list at the altar of St. Joseph. 

Bring the product and place it in the box. We also collect other items which can be 

offered to families in need. Deadline: April 7 (Passion Sunday). 

• Community Project for 2019: fence around the backyard of the rectory. A fundrais-

ing goal for this project is $5,000. You will find “FENCE FUND” envelopes in the back 

of the church – you can mail it back to us with cash or check payable to: St. John 

the Baptist Church – Fence Fund. Even if you can’t make a large gift, know that eve-

ry little bit helps! Thank you for your generosity! Up to now we’ve raised $4,250. 

• Lent is a very special time of prayer, fasting and almsgiving. We would like to re-

mind you about the possibility to offer a Holy Mass in your own, particular inten-

tion. Take one of the envelopes from the back of the Church, write down your in-

tention and return it to Fr. Adam or mail it to St. John’s. 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA WSPÓLNOTY I OGŁOSZENIA 



 

Przyłączę się do apostołów, którzy idą z Jezusem na górę. Po-

proszę o wewnętrzne przeżycie bliskości Jezusa. Będę rozma-

wiał z Nim o mojej codzienności, o moich zmartwieniach. 

To Jezus podejmuje inicjatywę (w. 28). Zabiera apostołów na 

górę, by oderwać ich od codzienności, znużenia i przygotować 

na zbliżający się czas męki. Zauważę troskę i wrażliwość Jezusa 

na słabości Jego uczniów. 

Czy dbam o pogłębianie serdecznej więzi z Jezusem? Czy zau-

ważam natchnienia, przez które Jezus zaprasza Mnie do modli-

twy osobistej? Jakich natchnień doznałem w ostatnim czasie? 

Czego dotyczyły? Jak na nie odpowiadałem w ciągu dnia? 

Jezus prowadzi apostołów do mistycznego przeżycia, aby mo-

gli doświadczyć Jego Bóstwa i piękna (ww. 29-32). Zauważę 

zachwyt i szczęście apostołów (w. 33). Razem z nimi będę ado-

rował Jezusa, który pragnie nasycić mnie swoją miłością oraz 

pięknem swej boskości i człowieczeństwa. 

Wrócę pamięcią do najsilniej przeżytych spotkań z Jezusem. 

Gdzie to było? Kiedy? W jakich okolicznościach? Przywołam 

przed Jezusem duchowe pragnienia, pozytywne uczucia. Po-

dziękuję za nie. Dał mi je, aby były dla mnie umocnieniem i 

pociechą w chwilach najtrudniejszych. 

Głęboka więź z Jezusem potrafi przemieniać każdą codzien-

ność. Na modlitwie przedłużonej odnowię moje pragnienie 

zażyłej więzi z Jezusem. Poproszę Go o codzienną wierność 

temu pragnieniu. Pośród moich zajęć będę powtarzał: „Jezu, 

Ciebie pragnę, Ciebie szukam”. 
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REFLEKSJA NAD EWANGELIĄ 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apo-

stoła do Filipian. 

Bracia, bądźcie wszyscy razem moimi na-
śladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy 
tak postępują, jak tego wzór macie w nas. 
Wielu bowiem postępuje jak wrogowie 
krzyża Chrystusowego, o których często 
wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. 
Ich losem – zagłada, ich bogiem – brzuch, 
a chwała – w tym, czego winni się wsty-
dzić. To ci, których dążenia są przyziemne. 

Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. 

Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy 
Pana Jezusa Chrystusa, który przekształci 
nasze ciało poniżone w podobne do swe-
go chwalebnego ciała tą mocą, jaką może 
On także wszystko, co jest, sobie podpo-
rządkować. 

Przeto, bracia umiłowani, za którymi tęsk-
nię – radości i chwało moja! – tak trwajcie 
mocno w Panu, umiłowani! 

Oto Słowo Boże.  

Bogu niech będą dzięki!  

CZYTANIE 1              RDZ 15, 5-12. 17-18 

CZYTANIE 2                 FLP 3, 17 – 4,1 

Czytanie z Księgi Rodzaju. 

Bóg, poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: 

«Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to 

uczynić»; potem dodał: «Tak liczne będzie twoje 

potomstwo». Abram uwierzył i Pan poczytał mu 

to za zasługę. Potem rzekł do niego: «Ja jestem 

Pan, który ciebie wywiodłem z Ur chaldejskiego, 

aby ci dać ten oto kraj na własność». A na to 

Abram: «O Panie, mój Boże, jak będę mógł się 

upewnić, że otrzymam go na własność?» Wtedy 

Pan rzekł: «Wybierz dla Mnie trzyletnią jałowicę, 

trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a nadto sy-

nogarlicę i gołębicę». Wybrawszy to wszystko, 

Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy i prze-

rąbane części ułożył jedną naprzeciw drugiej; pta-

ków nie porozcinał. Kiedy zaś do tego mięsa za-

częło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je 

odpędził. A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, 

Abram zapadł w głęboki sen i opanowało go uczu-

cie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność. A 

kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, 

ukazał się dym jakby wydobywający się z pieca i 

ogień niby gorejąca pochodnia i przesunęły się 

między tymi połowami zwierząt. Wtedy to właśnie 

Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: 

«Potomstwu twemu daję ten kraj, od Rzeki Egip-

skiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat».        

Oto Słowo Boże. 

Bogu niech będą dzięki! 

PSALM RESPONSORYJNY           PS 27 
„Pan moim światłem i zbawieniem moim.” 
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EWANGELIA                               ŁK 9, 28B-36 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się mo-

dlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto 

dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i 

mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towa-

rzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów, stoją-

cych przy Nim. 

Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. 

Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie 

wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich; zlękli 

się, gdy weszli w obłok. 

A z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!» W chwili gdy 

odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. 

A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zoba-

czyli. 

Oto słowo Pańskie.    Chwała Tobie, Chryste. 

 

 

 

PIEŚŃ DO DUCHA ŚWIĘTEGO 

1. Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę, oto dziś błagam Cię. 

Przyjdź w Swojej mocy i sile, radością napełnij mnie.  
 

2. Przyjdź jako mądrość do dzieci, przyjdź jako ślepemu wzrok.  

Przyjdź jako moc w mej słabości, weź wszystko, co moje jest.  
 

3. Przyjdź jako źródło pustyni mocą Swą do naszych dusz.  

O, niech Twa moc uzdrowienia, dotknie, uleczy mnie już. 

4 

PIEŚŃ NA OFIAROWANIE - ACH, MÓJ JEZU 

1. Ach, mój Jezu, jak Ty klęczysz  

W Ogrójcu zakrwawiony! 

Tam Cię Anioł w smutku cieszył,  

Skąd był świat pocieszony.  

 

Przyjdź, mój Jezu, 

Przyjdź, mój Jezu, 

Przyjdź, mój Jezu, pociesz mnie,  

Bo Cię kocham serdecznie. 

 

 

 

2. Ach, mój Jezu, jakeś srodze  

Do słupa przywiązany. 

Za tak ciężkie grzechy nasze  

Okrutnie biczowany. 
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PIEŚŃ NA KOMUNIĘ - JEZUSA UKRYTEGO 

1. Jezusa ukrytego mam w Sakramencie czcić, Tu mu ciągle "Hosanna" śpiewa anielski chór, 

Wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć. A ta cześć nieustanna To dla nas, wiernych, wzór. 

On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu.  Dzielić z nami wygnanie Jego rozkosze są. 

Dla Jego boskiej chwały życie poświęćmy Mu. Niechże z Nim przebywanie będzie radością mą. 

Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój,  On wie, co udręczenie, On zna, co smutku łzy. 

Bo tu już nie ma chleba, to Bóg, to Jezus mój. Powiem Mu swe cierpienie, bo serce z bólu drży.   

PIEŚŃ NA WYJŚCIE - JEZU CHRYSTE, PANIE MIŁY 

 

1. Jezu Chryste, Panie miły 

Baranku bardzo cierpliwy!  

Wzniosłeś na krzyż ręce swoje,  

Gładząc nieprawości moje. 

 

2. Płacz Go, człowiecze mizerny, 

Patrząc jak jest miłosierny; 

Jezus, na krzyżu umiera, 

Słońce jasność swą zawiera. 

 

 

 

 

3. Pan wyrzekł ostatnie słowa, 

Zwisła Mu na piersi głowa; 

Matka, pod Nim frasobliwa, 

Stoi z żalu ledwie żywa. 


